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1. Úvod
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2017 vychádza zo Strednodobej
stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014-2018 (ďalej len Strednodobá stratégia) a nových
skutočností dôležitých pre jej implementáciu. V prvej polovici roka 2016 sa SR sústredila na
postupy súvisiace s implementáciou cieľov novej rozvojovej agendy, Agendy 2030, ktorá
bude hlavným motívom rozvojových aktivít najbližších 15 rokov. Dominantnou témou druhej
polovice roka 2016 bolo predsedníctvo SR v Rade EÚ a zabezpečenie úloh vo vzťahu k
príslušným štruktúram Rady EÚ (rozvojový segment Rady EÚ pre zahraničné veci na úrovni
ministrov, pracovné skupiny Rady, medzinárodné konferencie).
Rozvojová politika sa stala súčasťou globálnej stratégie udržateľného rozvoja, ktorá sa
svojou komplexnosťou a zameraním na ťažiskové problémy ekonomického, sociálneho
a politického života dnešnej spoločnosti, v podstate na perspektívu ďalšej existencie ľudskej
spoločnosti na Zemi, dostala do centra medzinárodného politického diania. Z pôvodne
filantropického úsilia niekoľkých sa stala prvoradou povinnosťou všetkých zodpovedne
uvažujúcich. Je iba na nás, do akej miery sa dokážeme stotožniť s týmto jej smerovaním
a prispôsobiť tomu naše postupy a predovšetkým uvažovanie.
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2. Hlavné výzvy roka 2017
Aj s ohľadom na množstvo podnetov počas uplynulého roka sa bude organizácia
rozvojovej spolupráce SR v nasledujúcom období zameriavať na hľadanie optimálneho
modelu jej fungovania na národnej úrovni. Hlavnou ambíciou by sa malo stať odstraňovanie
jej súčasnej rozdrobenosti, ďalšie rozširovanie kapacít a spôsobilostí národnej rozvojovej
agentúry, vrátane postupného zvyšovania objemu zdrojov vyčleňovaných na rozvojovú
spoluprácu tak, aby sa SR vysporiadala so svojimi medzinárodno-politickými záväzkami.
Postupne je potrebné meniť súčasný nepriaznivý pomer zdrojov určených na naše vlastné
národné aktivity v pomere ku zdrojom poskytovaným pre nie vždy adresné rozvojové aktivity
medzinárodných organizácií. Vzhľadom na odlišnosti existujúce na národnej úrovni vo
vzťahu k úrovni EÚ, musíme nájsť aj primeraný plánovací cyklus rozvojovej spolupráce.
Časový sklz, do ktorého sa vnútroštátna implementácia Agendy 2030 dostala, stavia
orgány štátnej správy v r. 2017 pred naliehavú úlohu zabezpečiť rozpracovanie cieľov
udržateľného rozvoja na podmienky SR. Zároveň je potrebné urýchlene preklenúť nejasnosti
a otvorené otázky okolo gescie vnútroštátnej implementácie a vytvorenia riadiacej štruktúry
na úrovni vlády SR. Komplexne spracovaná stratégia postupov a procesov na vnútroštátnej
úrovni tak dotvorí obraz nášho prístupu k tejto dôležitej priorite, kde nateraz rezort
zahraničných vecí pripravil jej časť venovanú nášmu postupu v externom prostredí.
Aktivity SR v r. 2017 budú významným spôsobom nadväzovať na obdobie
predsedníctva SR v Rade EÚ, kedy sme mali možnosť na celoeurópskej úrovni ovplyvňovať
plánovanie a obsah politík rozvojovej spolupráce. Našou hlavnou úlohou v tejto súvislosti je
posun rozvojovej spolupráce SR do centra politík uskutočňovaných spoločne členskými
štátmi EÚ. Zároveň smerujeme k dosiahnutiu stavu, kedy by sa rozvojová spolupráca mala
stať nielen účinným nástrojom vnútornej a zahraničnej politiky SR, ale aj súčasťou
komunikačných a prezentačných aktivít všetkých rezortov aktívnych v rozvojovej spolupráci
SR, čoho predpokladom je aktívna implementácia obsahového a vizuálneho prepojenia
značky SlovakAid so značkou Slovenska.
V tejto súvislosti predstavuje dobrú príležitosť Európsky investičný plán a Európsky
fond udržateľného rozvoja, ako prvé konkrétne prejavy implementácie cieľov udržateľného
rozvoja na úrovni EÚ. K ich kreovaniu výrazne prispelo aj predsedníctvo SR v Rade EÚ. Po
odsúhlasení základných mechanizmov investičného plánu a fondu udržateľného rozvoja bude
nevyhnutné pripraviť sa na ich bežné fungovanie a ujasniť slovenskú pozíciu k spôsobu
a rozsahu nášho finančného zapojenia do nich.
Nemenej dôležitou sa pre SR stala aj Parížska klimatická dohoda a jej hlavné ciele.
Začlenenie klimatickej dohody a energetickej politiky EÚ do rozvojového kontextu
predstavujú pre SR nový komponent rozvojovej agendy, ktorý bude žiaduce účinne rozvinúť
v strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na najbližšie obdobie.
Samostatnou témou aj počas r. 2016 bola migrácia. Problémy s ňou spojené sa do
značnej miery dotkli rozvojových politík. Naša orientácia na vzdelávanie detí v krízových
situáciách sa ukázala ako správna a je potrebné v nej pokračovať aj v nasledujúcom období.
Cieľom je dať doterajším ad hoc aktivitám systémový základ. Súčasťou takýchto zmien, aj
v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR a našu účasť na samite lídrov
k problematike utečencov v septembri 2016 v New Yorku, bude prehodnotenie rozsahu
a spôsobu výkonu vládnej štipendijnej politiky.
Migračná kríza poukázala na potrebu užšieho prepojenia rozvojových aktivít s
humanitárnou pomocou. Popri logickom rešpektovaní odlišností oboch druhov činností sa
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preto zameriame na obsahovú a časovú synchronizáciu našich aktivít v teritóriách a
situáciách, kde to prichádza do úvahy.
Predsedníctvo SR v Rade EÚ nás s osobitnou naliehavosťou upozornilo na potrebu
efektívnej účasti na práci rozvojových fondov a nástrojov EÚ, do ktorých SR prispela
nemalými zdrojmi. Na to bude potrebné využiť spoločné programovanie a koordinovanú
implementáciu takto pripravených rozvojových priorít EÚ vo vybraných krajinách, rovnako
tak aj formát V4.
Dôležitými budú aj následné aktivity vo väzbe na tematické priority SK PRES,
digitalizáciu rozvojovej spolupráce, agendu reformy bezpečnostného sektora, rodovej
rovnosti, či pokračujúcej účasti SR na rozvojových prioritách krajín akými sú Afganistan
a Južný Sudán.
3. Teritoriálne priority
Doterajšia teritoriálna orientácia rozvojových aktivít SR je kombináciou pozornosti
zameranej na nízkopríjmové krajiny a krajiny v bezprostrednom susedstve SR a ktorá zároveň
primeraným spôsobom zohľadňuje finančné, i kapacitné možnosti SR. Ako prezieravé sa
ukázalo zaradenie regiónu Sýrie a susediacich krajín medzi naše priority napriek skutočnosti,
že nateraz sa v tomto priestore realizujú výhradne humanitárne aktivity. Prípadné rozširovanie
teritoriálneho záberu rozvojovej spolupráce SR jednoznačne závisí od vyčlenenia väčšieho
objemu rozpočtových zdrojov pre SlovakAid. V polčase realizácie Strednodobej stratégie sa
preto neodporúča žiaden zásadný zásah do súčasnej štruktúry teritoriálnych priorít, čím by
mal byť zároveň vytvorený predpoklad efektívnosti rozvojových intervencií SR.
Nezmenenou zostáva orientácia na 3 programové krajiny – Afganistan, Keňu
a Moldavsko. Novými prvkami aktivít v týchto krajinách v r. 2017 však budú využitie
dodatočných zdrojov prisľúbených pre Afganistan, implementácia zámerov spoločného
programovania v Keni a spoločný projekt V4 v tejto krajine, financovaný Zvereneckým
fondom EÚ pre Afriku. V Moldavsku predpokladáme ďalší postupový krok stratégie
spoločného programovania rozvojových aktivít EÚ a našu účasť na ňom.
V kategórii projektových krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Gruzínsko,
Ukrajina a Bielorusko) bude potrebné reagovať na nižší záujem našich partnerov, ale rovnako
tak nedostatok možností pre implementáciu rozvojovej spolupráce s Bieloruskom. Pokles
záujmu a kvality projektových zámerov sme však zaznamenali aj vo vzťahu k Ukrajine. Na
strane druhej práve v tejto kategórii partnerských krajín sa bude potrebné zaoberať
možnosťou vyslania ďalšieho rozvojového diplomata.
Predpokladáme, že naliehavosť humanitárnej krízy v priestore Sýrie a okolitých
krajinách, rovnako tak Južného Sudánu, bude pretrvávať aj v r. 2017, a preto tieto krajiny
zostanú naďalej našimi teritoriálnymi prioritami. V centre našej pozornosti však budú aj
krajiny na tzv. balkánskej trase, prednostne Srbsko a Macedónsko, kde však naše aktivity
budú implementované primárne na báze humanitárnej pomoci, nie rozvojovej spolupráce.
4. Sektorové priority a prierezové témy
Sektorové priority rozvojovej spolupráce SR vychádzajú najmä z potrieb partnerských
krajín, príp. globálnych trendov rozvojovej spolupráce. Sedem priorít zadefinovaných
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na r. 2014-2018 (vzdelávanie,
zdravotníctvo, dobrá správa vecí verejných, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, voda
a sanitácia, energetika, tvorba trhového prostredia) je nadčasových a na základe doterajších
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skúseností nie je potrebné ich modifikovať. Aktivity realizované v rámci týchto priorít,
osobitne dobrá správa vecí verejných, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a voda a sanitácia,
predstavujú reálnu pridanú hodnotu rozvojovej spolupráce SR, preukázali svoju
opodstatnenosť, a preto budeme aj v r. 2017 implementovať programovú i projektovú
spoluprácu prednostne po tejto línii. Preskúmame však i možnosti doplnenia sektorových
priorít a nášho aktívneho zapojenia sa do aktivít v oblasti digitalizácie rozvojovej spolupráce,
ktorú považujeme za oblasť, v ktorej SR disponuje potrebnými skúsenosťami a kapacitami.
Vzdelávacie aktivity zamerané na deti utečencov a migrantov budeme implementovať v snahe
zabrániť vzniku ďalšej stratenej generácie.
V súvislosti s dramatickým postupom klimatických zmien nadobudla na dôležitosti
téma ochrany životného prostredia, preto bude našim cieľom túto problematiku v plnom
rozsahu zakomponovať do aktivít rozvojovej spolupráce SR. Okrem toho, by zvýšená
pozornosť mala byť venovaná aj téme rodovej rovnosti, osobitne posilňovaniu postavenia žien
v záujme znižovania chudoby, hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Našu pozornosť
budeme i naďalej upriamovať aj na dobrú správu vecí verejných, reformu bezpečnostného
sektoru, či problematiku ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
5. Programy bilaterálnej rozvojovej spolupráce v roku 2017
Metóda realizácie rozvojovej spolupráce prostredníctvom osobitných programov sa
v prevažnej väčšine prípadov osvedčila. Zadefinovanie jasného cieľa, partnerských krajín,
sektorovej orientácie, konkrétnych nástrojov využívaných na realizáciu stanovených cieľov je
vhodným systémovým prvkom rozvojovej spolupráce aj pre rok 2017. Zásadnejšie zmeny
však je potrebné uskutočniť vo vzťahu k humanitárnej pomoci, ktorú je aj v nadväznosti na
závery Svetového humanitárneho samitu v Istanbule (21.-24.5. 2016) žiaduce riešiť osobitne
a komplexne z pohľadu logistického, rozpočtového i kapacitného. Zmeny rôzneho rozsahu si
však vyžadujú aj programy budovania kapacít, či program podnikateľských partnerstiev.
5.1.

Program rozvojových intervencií

Program rozvojových intervencií je kľúčovým a zároveň veľmi účinným programom
bilaterálnej spolupráce SR implementovaným v troch programových krajinách SlovakAid, t.j.
v Afganistane, Keni a Moldavsku. Spolupráca s uvedenými krajinami má strategický
charakter nielen z hľadiska objemu vyčleňovaných prostriedkov, ale prednostne
identifikovaním a realizáciou nových postupov s cieľom maximalizovať efekty rozvojovej
spolupráce poskytovanej SR.
Osobitnú kategóriu v rámci programového prístupu predstavujú Južný Sudán a Sýria
a okolité krajiny, ako teritóriá s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami.
Vzhľadom na polčas realizácie obsahu Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce
SR na roky 2014 – 2018 zohrá dôležitú úlohu vyhodnotenie plnenia základných
programových dokumentov pripravených pre Afganistan, Moldavsko a Keňu, ktoré
uskutočníme v priebehu roka 2017.
5.1.1 Afganistan
Bezpečnostná situácia v krajine zapríčinila výrazné obmedzenie rozsahu
uskutočňovaných aktivít. Tieto sa v ostatných rokoch obmedzili na aktivity STU Bratislava
pri zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu na vybraných univerzitách a podporu
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vzdelávania detí afganských utečencov v Iráne. Napriek tomu ostáva Afganistan dôležitou
politickou prioritou rozvojovej spolupráce medzinárodného spoločenstva a SR sa chce na
pokračujúcom úsilí o stabilizáciu tejto krajiny aktívne podieľať.
Zameranie na tri prioritné sektory, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a reforma
bezpečnostného sektora, bude pokračovať aj v roku 2017, pričom je žiaduce rozvinúť reálne
aktivity v oblasti reformy bezpečnostného sektora. Dôležitým impulzom pre rozšírenie
rozvojovej spolupráce s Afganistanom bude realizácia dodatočného príspevku SR pre
rozvojové potreby krajiny deklarovaná na medzinárodnej konferencii o Afganistane 4.5.10.2016 v Bruseli. Žiaducou sa rovnako javí aj potreba prekonať absenciu partnerských
vzťahov mimovládneho sektora v tejto krajine. Pri realizácii rozvojovej spolupráce bude SR
dôsledne zohľadňovať náročné bezpečnostné podmienky v Afganistane a na dosiahnutie
stanovených cieľov využije aj spoluprácu s inými partnermi, osobitne s Medzinárodným
výborom Červeného kríža.
Na rozvojovú spoluprácu s Afganistanom vyčlení MZVaEZ SR v rámci rozpočtu
SlovakAid v roku 2017 200 000 €. Táto suma však neobsahuje očakávaný dodatočný
príspevok na podporu tejto krajiny.
5.1.2. Keňa
Programová spolupráca s Keňou bude v roku 2017 podporená uzatvorením novej
medzivládnej dohody o rozvojovej spolupráci. Doterajšie nástroje rozvojovej spolupráce
a konkrétne projekty budú počas roka doplnené o aktívnu účasť SR na implementácii
programu Európskej komisie „Podpora pre produktívnych, adaptovaných a na trh
integrovaných malých poľnohospodárov v Keni“, ktorý je jedným z výstupov spoločného
programovania krajín EÚ v Keni. Novým prvkom aktivít bude spoločný projekt V4
financovaný zo zdrojov Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku, ktorý si bude vyžadovať
osobitnú pozornosť. Z pohľadu SR pôjde o pilotný projekt, ktorý výrazným spôsobom
ovplyvní profil činnosti národnej rozvojovej agentúry (SAMRS) a bude prvým krokom
k implementácii zámeru jej aktívnej účasti na tzv. delegovanej spolupráci EÚ. Keňa zostane
hlavnou partnerskou krajinou SlovakAid pre program vysielania dobrovoľníkov a expertov.
Ďalšie pozitívne podnety pre rozvojovú spoluprácu s Keňou v roku 2017 očakávame od
pokračujúceho pôsobenia slovenského rozvojového diplomata na ZÚ Nairobi.
Na hlavné ciele rozvojovej spolupráce SR v Keni MZVaEZ SR v roku 2017
vyčlení 1 200 000 €.
5.1.3. Moldavsko
V rozvojovej spolupráci s Moldavskom bude SR v roku 2017 aktívne využívať široké
spektrum nástrojov SlovakAid a dôraz bude kladený na tradičné priority, dobrú správu vecí
verejných a vodu a sanitáciu. Podobne ako v Keni, prínosom pre rozvojovú spoluprácu
s Moldavskom bude pokračujúce pôsobenie rozvojového diplomata na ZÚ Kišiňov.
Bilaterálne rozvojové aktivity SR v Moldavsku budú doplnené o aktivity súvisiace so
zapojením SR do spoločného programovania EÚ v Moldavsku a spoluprácou s UNDP v rámci
spoločného projektu MZVaEZ SR, MF SR a UNDP Slovak Republic – UNDP Partnership for
Results in the International Development Cooperation (Partnerstvo SR a UNDP pre výsledky
v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, viď časť Plánované aktivity rezortov v oblasti
rozvojovej spolupráce v roku 2017, časť 7.2 Ministerstvo financií SR). V r. 2017 sa bude
MZVaEZ SR usilovať o zavedenie pilotného projektu „Obstarávanie tovarov a služieb“ tak,
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aby to bol v budúcnosti štandardný nástroj SlovakAid realizovaný SAMRS v spolupráci
s rozvojovými diplomatmi a slovenskými expertmi.
MZVaEZ SR v roku 2017 vyčlení na Moldavsko spolu 600 000 €.
5.1.4. Južný Sudán
V tejto krajine bude SR v roku 2017 naďalej venovať pozornosť jej mimoriadnym
humanitárnym a rozvojovým potrebám. SR využije pritom doterajšie aktivity a skúsenosti
slovenského mimovládneho sektora predovšetkým v oblasti zdravotníctva a humanitárnych
aktivít.
V roku 2017 je na tieto účely vyčlenených 200 000 €. V tejto sume nateraz nie je
zohľadnený dodatočný príspevok na podporu aktivít organizácií mimovládneho sektora
pôsobiacich v tejto krajine. Využívanie nástrojov a programov SlovakAid bude však vo
veľkej miere závisieť od bezpečnostnej situácie v krajine.
5.1.5. Sýria a krajiny Blízkeho a Stredného východu
Sýria bola v r. 2016 novozaradená medzi teritoriálne priority slovenskej rozvojovej
spolupráce. Vzhľadom na dramatický vývoj situácie v tejto krajine a mieru potrieb s tým
súvisiacu sa však vo finančnom vyjadrení (iba v r. 2016 SR na rôzne aktivity prispela sumou
viac ako 8,6 mil. €) stala najdôležitejšou aktivitou rozvojovej spolupráce SR. Veľmi
obmedzená úroveň formálnych väzieb s oficiálnymi sýrskymi úradmi a inštitúciami spôsobila,
že primárne humanitárne aktivity sa uskutočňujú v priestore mimo územia Sýrie
a prostredníctvom štruktúr a mechanizmov EÚ a iných medzinárodných organizácií.
V obmedzenej miere, uskutočnením dvoch kôl výberových konaní na poskytnutie príspevkov
pre humanitárne projekty a zabezpečením úloh súvisiacich s poskytnutím vládnych štipendií
pre 30 sýrskych utečencov (uzn. vlády SR č. 498/2015 a uzn. vlády č. 568/2015), sa nám však
podarilo rozvinúť aj vlastné bilaterálne aktivity.
V prípade Sýrie a susedných krajín Blízkeho a Stredného východu plánujeme v r. 2017
využiť aktivity prednostne zamerané na vzdelávanie detí, s teritoriálnym zameraním na štáty
s vysokým počtom utečencov zo Sýrie. Vďaka aktivitám viacerých mimovládnych organizácií
sa však s poskytovaním humanitárnej pomoci a podpory pre prevádzku nemocničných
zariadení dostávame aj priamo na územie Sýrie. Osobitnú dôležitosť vo vzťahu k riešeniu
otázok súvisiacich so situáciou v Sýrii a so sýrskymi utečencami a migrantmi bude mať naša
aktívna účasť na fungovaní zvereneckého fondu MADAD a iných nástrojov vonkajšej
činnosti EÚ vytvorených za týmto účelom.
SR je aj v r. 2017 pripravená podieľať sa na pomoci migrantom a utečencom zo Sýrie
poskytovaním príspevkov pre medzinárodné organizácie a iné subjekty realizujúce projekty
v tejto oblasti.
V rámci rozpočtu pre SlovakAid vyčlení MZVaEZ pre tieto potreby 500 000 €.
5.2.

Program odovzdávania transformačných skúseností

Pri programe odovzdávania transformačných skúseností, ktorý vychádza z
komparatívnej výhody SR, skúsenosti s budovaním štátnosti a štátnych inštitúcií, sa v r. 2017
zameriame na dotvorenie obsahu tohto programu a nástrojov v ňom využívaných. Cieľom
bude odstránenie dlhodobo neriešených problémov niektorých nástrojov bilaterálnej
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spolupráce, osobitne nástroja pre odovzdávanie transformačných a integračných skúseností,
ktorý si žiada nové nastavenie.
V prípade Ukrajiny, ako krajiny osobitnej dôležitosti, sa budeme orientovať aj na
doposiaľ opomínané problémy vnútorne vysídlených osôb a na riešenie konfliktných vzťahov
dotýkajúcich sa aj života a fungovania rodín a medziľudských vzťahov. V rámci transferu
inštitucionálnych skúseností budú medzi priority patriť oblasť verejných financií (viď časť
Plánované aktivity rezortov v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2017, časť 7.2
Ministerstvo financií SR) a energetická efektívnosť.
Na projekty na Ukrajine, v Bielorusku a Gruzínsku, Albánsku, Bosne a Hercegovina,
Kosove a ďalších krajinách západného Balkánu bude v r. 2017 vyčlenených 1 100 000 €.
5.3.

Program podnikateľských partnerstiev

Program podnikateľských partnerstiev zaznamenal v uplynulom roku žiaduci posun ku
kvalite, doposiaľ však nenaplnil očakávania s ním spojené. Pri ďalšom dolaďovaní jeho
nastavenia a zvyšovaní atraktívnosti pre výraznejšie zapojenie komerčných subjektov do
rozvojových aktivít bude potrebné prehodnotiť celkovú výšku dotácie programu
i jednotlivých projektov, ako i zjednodušenie a zrovnoprávnenie administratívnych
podmienok účasti s inými programami.
Na úrovni EÚ bude nevyhnutné využiť skúsenosti získané počas SK PRES a pri
príprave Európskeho investičného plánu a Európskeho fondu udržateľného rozvoja a po ich
sfunkčnení dosiahnuť efektívne napojenie slovenského podnikateľského sektora na programy
uskutočňované v ich rámci.
Program podnikateľských partnerstiev bude potrebné v maximálne možnej miere
prepojiť s aktivitami organizovanými MF SR, úverovou schémou s grantovým elementom
realizovanú Eximbankou a programom Rozvojmajstri, aby sa tak maximalizoval efekt
koordinácie a zároveň podporil zámer zapojenia finančného sektora.
V rozpočte SlovakAid bude na tento program vyčlenených 250 000 €.
5.4.

Program humanitárnej pomoci

Napriek limitom súčasného spôsobu poskytovania humanitárnej pomoci SR, sme
v uplynulom období SR nadobudla cenné skúsenosti pri zvyšovaní operatívnosti našej reakcie
na rozličné prírodné a ľudským zásahom spôsobené mimoriadne udalosti. Medzníkom sa stal
Svetový humanitárny samit v Istanbule, ktorý upozornil SR na potrebu zásadného
prehodnotenia systému poskytovania humanitárnej pomoci.
V spolupráci s partnermi v rámci existujúceho mechanizmu poskytovania materiálnej
humanitárnej pomoci SR do zahraničia, bude MZvaEZ SR iniciovať vytvorenie systému
pozostávajúceho z nevyhnutných legislatívnych opatrení, jasne definujúcich nateraz
absentujúce kompetencie, povinnosti a ich nositeľov. Rovnako sa bude MZVaEZ SR
zasadzovať o vytvorenie zodpovedajúcej logistickej bázy, ktorá doplní o.i. chýbajúce
prepravné kapacity a v neposlednom rade o substantívne navýšenie objemu finančných
prostriedkov vyčleňovaných na humanitárnu pomoc. Súčasťou takéhoto systému by mala byť
aj výskumná zložka posilňujúca prevenciu a predpovedné analýzy.
Prehlbujúci sa deficit zdrojov v porovnaní s potrebami humanitárnej pomoci sa bude
MZVaEZ SR usilovať preklenúť rozšírením počtu jej poskytovateľov z radov komerčných
subjektov, k čomu účinne využije prijatie legislatívnej úpravy spočívajúcej v daňovom
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zvýhodnení poskytovateľov materiálnej humanitárnej pomoci. Cieľom bude zabezpečiť
materiálnu humanitárnu pomoc pre utečencov, vnútorne presídlené osoby, budovanie
nevyhnutnej infraštruktúry, základnú zdravotnú starostlivosť, očkovania proti nákazlivým
chorobám, rehabilitačné pobyty a pod.
MZVaEZ SR sa bude v spolupráci s partnermi, ktorými sú predovšetkým MV SR
a SŠHR SR a viaceré mimovládne organizácie, snažiť aj naďalej promptne reagovať na
prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti, ktorých počet a intenzita v posledných rokoch
narastajú. Prioritnou oblasťou našej pozornosti, popri poskytovaní základnej zdravotnej
starostlivosti, bude naďalej zabezpečenie základného vzdelávania pre deti a mladú generáciu
žijúce v utečeneckých táboroch, utečeneckých komunitách a v komunitách presídlencov.
Na humanitárne aktivity je v rozpočte pre rok 2017 vyčlenených 600 000 €.
5.5.

Program vládnych štipendií

Program poskytovania vládnych štipendií študentom z rozvojových krajín v SR na
štúdium na slovenských verejných vysokých školách je tradičnou formou slovenskej ODA.
Zabezpečuje ho MŠVVaŠ SR v spolupráci s MZVaEZ SR. Jeho výraznému politickému
a ľudskému potenciálu však nezodpovedá počet poskytovaných štipendií (celkovo 48),
rovnako tak skutočnosť, že vládni štipendisti prežívajú na hranici chudoby. V r. 2017 bude
preto potrebné pristúpiť k detailnému prehodnoteniu doterajšieho systému poskytovania
vládnych štipendií čo do počtu, teritoriálneho záberu, i spôsobu ich zabezpečenia.
Na viaceré pretrvávajúce nejasnosti a nezrovnalosti upozornilo aj zabezpečovanie príchodu
a pobytu skupiny 30 utečencov zo Sýrie, ktorým sa vláda SR rozhodla udeliť vládne
štipendiá. Návrh novej koncepcie vládnej štipendijnej politiky musí reflektovať zmeny
súvisiace aj s novým záväzkom SR, prijať do roku 2021 ďalších 520 utečencov v rámci
programu vládnych štipendií SR, ktorý bol deklarovaný počas samitu lídrov k problematike
utečencov konaného v septembri 2016 v New Yorku.
5.6.
Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do
rozvojových krajín
V programe, ktorý je primárne určený na podporu rozvojových aktivít SlovakAid
v prioritných krajinách a v krízových oblastiach bude v r. 2017 žiaduce dosiahnuť zmenu
súčasného stavu, kedy na vysielaní dobrovoľníkov participuje iba obmedzený okruh
rozvojových organizácií a experti nie sú vysielaní takmer vôbec. Dôraz bude položený na
kvalitatívnu stránku prípravy pre pobyt v zahraničí tak, aby sa minimalizovalo riziko
súvisiace s výkonom dobrovoľníctva. Rovnako zameriame aktivity dobrovoľníkov na krajiny
pôvodu migrácie, s cieľom napomôcť skvalitňovať životné podmienky obyvateľstva, a tak
prispieť k zmierneniu masovej migrácie.
Na vysielanie dobrovoľníkov a expertov je v rozpočte vyčlenených 242 734 €.
5.7.

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR

Jadrom tohto programu bude aj v nasledujúcom období podpora integrácie rozvojovej
problematiky do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl.
Kľúčovými subjektmi pri implementácii budú MŠVVaŠ SR a mimovládne rozvojové
organizácie.
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V roku 2017 plánujeme odskúšať pilotnú schému tzv. blokovej dotácie. Jej
podmienkou však bude vytvorenie funkčného konzorcia mimovládnych organizácií aktívnych
v tejto oblasti. Uskutočnenie hodnotenia projektov rozvojového vzdelávania bude mať za cieľ
nadobudnúť potrebné výstupy pre vyhodnotenie efektívnosti a dopadu tohto programu a pre
prípravu Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie po r. 2017. Vzhľadom na
kompetenčné vzťahy bude MZVaEZ SR prostredníctvom SAMRS naďalej podporovať proces
začlenenia rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách, ako aj budovanie
súvisiacich kapacít vysokých škôl.
Druhá časť programu sa zameria na zvyšovanie informovanosti laickej a odbornej
verejnosti, médií a iných relevantných partnerov o dôležitosti a zmysluplnosti poskytovania
humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Prioritnou úlohou v tejto súvislosti bude
vytvorenie otvorenej interaktívnej platformy pre zdieľanie informácií a podnetov týkajúcich
sa implementácie cieľov agendy udržateľného rozvoja do r. 2030 v domácom, ale
i vonkajšom prostredí SR.
Na dané aktivity je v rozpočte vyčlenená čiastka 100 000 €.
5.8.

Program budovania kapacít

Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít jeho aktérov je neoddeliteľnou
súčasťou posilňovania mechanizmu rozvojovej spolupráce SR. V rámci tohto programu sa
dôraz bude klásť prednostne na budovanie vlastných projektových kapacít a spôsobilostí
národnej rozvojovej agentúry (SAMRS), aby tieto postupne predstavovali ťažisko
projektových aktivít rozvojovej spolupráce SR a aj takýmto spôsobom sa SAMRS
kvalifikovala na aktívnu participáciu na rozvojových aktivitách EÚ.
Podpora budovania kapacít strešnej organizácie mimovládneho sektora bude
realizovaná v súlade so zásadami efektívnosti a udržateľnosti aktivít na projektovom základe
a s cieľom podpory dlhodobej partnerskej spolupráce. Vo vzťahu k nutnosti vytvorenia
ďalšieho piliera partnerských vzťahov s podnikateľským sektorom v rámci SlovakAid, je
nevyhnutné nájsť nový model.
V rámci programu je na spolufinancovanie rozvojových projektov Európskej komisie
a iných medzinárodných organizácií, ako i podporu strešnej organizácie mimovládneho
sektora na rok 2017 vyčlenených 120 000 €. Podpora budovania kapacít SAMRS (4.3) je
dotovaná sumou 10 000 €.
5.9.

Podporné nástroje

Dôležitou súčasťou aktivít bilaterálnej rozvojovej spolupráce budú aj v r. 2017
finančné príspevky poskytované cez sieť ZÚ SR (malá dotačná schéma). Malé dotačné
schémy bude SR primárne uplatňovať v 10 krajinách. Zo schémy však bude možné
financovať aj ad hoc aktivity spojené napr. s významnými bilaterálnymi návštevami v ďalších
rozvojových krajinách. Na tieto aktivity bude v rozpočte vyčlenených 350 000 €.
Našim rozhodujúcim partnerom v tomto programe bude i naďalej UNDP. Vzhľadom
na ukončenie fungovania doterajšieho programu spolupráce s touto medzinárodnou
organizáciou je potrebné identifikovať priority nové a pripraviť obsahovú časť programu
spolupráce na obdobie po 2. polroku r. 2017. UNDP však ostane osvedčeným partnerom,
najmä v oblastiach, ktoré pomôžu partnerským krajinám získavať skúsenosti v oblasti dobrej
správy vecí verejných a budovaní občianskej spoločnosti. Zároveň sa SR bude usilovať
využiť spoluprácu s UNDP na odstránenie nedostatkov systému rozvojovej spolupráce SR,
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osobitne pri zvyšovaní efektívnosti rozvojovej spolupráce. Na spoluprácu s UNDP preto
rozpočet vyčleňuje 200 000 €.
6. Systémové opatrenia
Napriek kompetenčnej atomizácii ako dôsledku platnej právnej úpravy (575/2001 Z.z.)
je žiaduce hľadať cesty koncentrácie finančných i ľudských zdrojov v jedinej rozvojovej
organizácii, a tak zvyšovať efektívnosť nášho úsilia v danej oblasti. Rovnakú filozofiu je
potrebné uplatniť aj v oblasti financovania rozvojovej spolupráce, ktorého miera dostatočne
neodráža naše medzinárodné záväzky. Rozpočet 05T na r. 2017 po období 10 rokov stagnácie
prvý raz zaznamenal mierne zvýšenie objemu vyčlenených zdrojov (+9,44%). Rozpracovanie
priorít udržateľného rozvoja na podmienky SR (Agenda 2030) je nevyhnutné využiť aj na
prijatie systémového opatrenia na financovanie rozvojovej spolupráce SR a jasné
zadefinovanie parametrov rozpočtovej alokácie na najbližšie roky. Jednoznačnou úlohou
v tejto súvislosti je dosiahnuť účasť súkromného sektora na financovaní rozvojových aktivít.
Evaluáciu projektov rozvojovej spolupráce v r. 2017 bude využitá na postupné
vytváranie svojej vlastnej kapacity administrovať poskytovanie finančných príspevkov.
V r. 2017 je na základe dostatočných skúseností s pôsobením rozvojových diplomatov
vo vybraných krajinách potrebné zaoberať sa ďalším postupom pri využívaní tejto formy
zvyšovania personálnej kapacity rozvojovej spolupráce. Najvhodnejšou ďalšou krajinou pre
pôsobenie rozvojového diplomata sa predbežne javí Gruzínsko.
7. Plánované aktivity rezortov v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2017
7.1.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

MZVaEZ SR bude i v nasledujúcom období zohrávať úlohu gestora rozvojovej
spolupráce SR a prostredníctvom národnej rozvojovej agentúry aj hlavného realizátora
bilaterálnej rozvojovej spolupráce cez podprogram 05T0A. To by na druhej strane, až do doby
prekonania súčasnej atomizácie kompetencií aj v tejto oblasti, nemalo spôsobiť nečinnosť
iných rezortov vlády SR v rozvojovej spolupráci, osobitne tých, v agende ktorých uplynulé
obdobie prinieslo zásadné podnety. MZVaEZ SR je v tomto ohľade pripravené poskytnúť
potrebnú súčinnosť.
Podrobnejší popis aktivít a priorít MZVaEZ SR podľa platnej programovej štruktúry
rozvojovej spolupráce je obsahom kapitoly 5 tohto materiálu.
Indikatívny rozpočet na aktivity MZVaEZ SR je rozpísaný v prílohe č. 2.
7.2.

Ministerstvo financií SR

V roku 2017 plánuje MF SR realizovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu so
zameraním na reformné a postreformné skúsenosti z riadenia verejných financií v SR. V
spomínanej oblasti MF SR využije spoločný projekt s UNDP s názvom „Verejné a súkromné
financie pre rozvoj“, ktorý bude nadväzovať na projekt „Partnerstvo SR a UNDP pre
výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“. V rámci neho bude v spolupráci s
partnermi implementovať:
a) program Verejné financie pre rozvoj: posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií
v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov;
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b) program Súkromný sektor v rozvojovej spolupráci, na podporu slovenských firiem a
konzultantov pri presadzovaní sa v projektoch medzivládnych organizácií a medzinárodných
finančných inštitúcií.
c) zlepšenie kapacity odborníkov MF SR v riadení rozvojovej spolupráce SR. S cieľom
efektívneho napĺňania cieľov spolupráce vyšle MF SR do Regionálneho centra UNDP v
Istanbule svojho zástupcu.
Od roku 2009 do roku 2016 program Verejné financie pre rozvoj zastrešoval výmenu
know-how z ekonomickej transformácie SR s Čiernou Horou a s Moldavskom.
V nasledujúcom období MF SR plánuje stavať na doterajších výsledkoch a naďalej
podporovať uvedené partnerské krajiny pri budovaní správneho a účinného riadenia verejných
financií najmä v oblastiach verejného účtovníctva a výkazníctva (Čierna Hora)
a programového rozpočtovania (Moldavsko). V roku 2017 bude prebiehať spolupráca s
Ukrajinou, a to v oblastiach strednodobého rozpočtovania a riadenia a implementácie
reformného procesu v oblasti riadenia verejných financií. Program ráta s rozšírením aktivít do
Srbska. Projekt na podporu súkromného sektora v rozvojovej spolupráci – Rozvojmajstri
spustený v roku 2015, bude pokračovať v rámci komponentu „súkromný sektor v rozvojovej
spolupráci“ ako kontaktné miesto pre súkromný sektor.
V oblasti bilaterálnej spolupráce bude MF SR pokračovať aj v prenose know-how
a skúseností s Kubánskou republikou. Prioritnými oblasťami spolupráce s Kubou sú daňová
a fiškálna politika. Spolupráca je realizovaná na základe Memoranda medzi MF SR
a Ministerstva financií a cien Kubánskej republiky.

MF SR bude aj v roku 2017 využívať inovatívne a flexibilné metódy zdieľania
skúseností s riadením verejných financií. V spolupráci so Svetovou Bankou pripraví evzdelávací program zameraný na slovenské skúsenosti s transformáciou riadenia verejných
financií. Kurz bude vďaka svojmu umiestneniu na otvorenej platforme („Open Learning
Campus“) dostupný záujemcom na celom svete a zároveň bude komplementárnym nástrojom
programu verejné financie pre rozvoj.
Ministerstvo financií SR bude v roku 2017 pokračovať v realizácii existujúcich a vo
vytváraní nových spoločných iniciatív s medzinárodnými finančnými inštitúciami
a medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s UNDP, Rozvojovou bankou Rady Európy
(RB RE), Európskou investičnou bankou (EIB), Európskou bankou pre obnovu a rozvoj
(EBOR), Medzinárodnou investičnou bankou (MIB) a skupinou Svetovej banky podľa
vyhodnotenia efektivity doterajšieho fungovania. MF SR ako významnú prioritu vníma
hľadanie možností pre spoluprácu so súkromným sektorom v rozvojových krajinách.
V spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) bude MF SR
implementovať fond na podporu inkluzívneho rastu zameraný na financovanie aktivít
v oblasti riešenia hospodárskej a sociálnej transformácie, trvalo udržateľného rozvoja
a environmentálnej udržateľnosti v oprávnených krajinách. Pôjde o prvý bilaterálny fond
medzi SR a RB RE, ako aj prvý bilaterálny fond v rámci členských štátov, ktoré vstúpili do
EÚ po roku 2004. Tieto iniciatívy prispejú k významnému zviditeľneniu SR ako členskej
krajiny a ako donora nielen v rámci banky, ale aj v rámci Rady Európy. Exkluzivita banky
spočíva v jej sociálnom mandáte ako aj vo financovaní projektov, ktoré riešia naliehavé
situácie akou je napríklad migračná kríza. Vytvorením fondu s RB RE prispejeme k naplneniu
cieľa programového vyhlásenia vlády SR, ktoré sa týka posilnenia úlohy súkromného sektora
v podpore udržateľného rozvoja a účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci.
Na spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a organizáciami je na rok
2017 vyčlenených 3,8 mil. €.
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V rámci pokračovania spolupráce s EBOR v roku 2017 MF SR prispeje do Fondu
Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie (Eastern
Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund – E5P) s preferenciou podpory
technickej asistencie pre Ukrajinu v oblasti zlepšenia energetickej efektívnosti, ochrany
životného prostredia a posilnenia hospodárskej konkurencieschopnosti. Fond predstavuje
efektívny nástroj spájania grantov poskytovaných EÚ a donormi s úvermi od medzinárodných
finančných inštitúcií.
MF SR bude aj v roku 2017 podporovať realizáciu schémy zvýhodnených exportných
úverov, ktorej cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektora na
rozvojových trhoch v zmysle princípu „doing good by doing business“. Zvýhodnené úvery
poskytované komerčnými bankami nákupcom slovenských tovarov a služieb z rozvojových
krajín bude poisťovať EXIMBANKA SR. MF SR úvery zvýhodní dorovnaním úrokových
rozdielov v súlade s pravidlami OECD, príp. aj odpustením časti istiny. Na zvýhodnené úvery
MF SR plánuje na rok 2017 vyčleniť príspevok 0,8 mil. €, pričom predpokladá využiť aj
nevyčerpané zdroje rozpočtované na predmetnú schému na rok 2016.
7.3.

Ministerstvo vnútra SR

V roku 2017 sa bude sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, tak ako v predchádzajúcich rokoch, podieľať na poskytovaní materiálnej
humanitárnej pomoci v súlade s princípmi medzinárodného humanitárneho práva, podľa
zásad humanity, nestrannosti, neutrality, rovnosti a nediskriminácie. Začiatok samotnej
realizácie poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia
bude podmienený prijatím oficiálnej výzvy národných, resp. medzinárodných inštitúcií o
poskytnutie pomoci a definovanie rozhodujúcich, nutných potrieb pre obete prírodných
katastrof, človekom spôsobených konfliktov alebo porovnateľných situácií. Objem a
smerovanie materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia bude
závisieť od aktuálnych humanitárnych potrieb vo svete a od dostatočných zásob
humanitárneho materiálu, ktoré by mali byť dopĺňané v nadväznosti na ich čerpanie pri
poskytovaní humanitárnej pomoci. Na materiálnu humanitárnu pomoc (cez podprogram
05T03) je na rok 2017 plánovaných v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 100
000 €.
Migračný úrad MV SR ako útvar príslušný na konanie v oblasti azylu bude v roku
2017 plniť záväzky vyplývajúce z národných všeobecne záväzných právnych predpisov vo
vzťahu k žiadateľom o azyl nachádzajúcim sa na území SR, ako aj medzinárodné záväzky, ku
ktorým sa SR zaviazala, najmä pokiaľ ide o relokácie a presídľovanie. Tieto výdavky, tzv. indonor refugee costs budú vykazované ako ODA v súlade s aktuálne platnou metodológiou
(http://www.oecd.org/dac/stats/RefugeeCostsMethodologicalNote.pdf).
7.4.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR bude v roku 2017 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu
prostredníctvom Programu vládnych štipendií, tak ako je zadefinovaný v Strednodobej
stratégii a je financovaný cez rozpočtový podprogram 05T08. V roku 2017 budú poskytnuté
vládne štipendiá pre 48 nových uchádzačov z rozvojových krajín a pre 186 študentov
z rozvojových krajín, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch na verejných
vysokých školách v SR. Súčasťou programu sú aj štipendiá vlády pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na verejných vysokých školách v SR. V akademickom roku 2016/2017 je
udelených aj 30 štipendijných miest pre sýrskych občanov na štúdium na verejných vysokých
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školách v Slovenskej republike, s udelením prechodného pobytu. Uvedený krok si v roku
2017 vyžaduje poskytnutie finančných prostriedkov na vládne štipendiá vo výške 2 012 767
€. Zabezpečenie realizácie dodatočného prísľubu SR na poskytnutie ďalších 520 štipendií
vlády SR do roku 2021 pre utečencov z oblastí zasiahnutých vojnovým konfliktom si v roku
2017 bude vyžadovať vyčlenenie dotácie pre nástup 80 štipendistov vlády SR z tejto kvóty na
obdobie september až december vo výške 158 000 €. Celkové náklady na vládne štipendiá v
roku 2017 by dosiahli sumu 2 170 767 €.
V roku 2017 MŠVVaŠ SR vyhodnotí spôsob splnenia úloh akčných plánov
implementácie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie v priebehu rokov 2012 – 2016.
Na základe toho bude možné nastaviť systém práce v tejto oblasti na ďalšie obdobie. Na tieto
aktivity však nemá MŠVVaŠ SR v rozpočte na rok 2017 vyčlenené samostatné finančné
prostriedky. MŠVVaŠ SR zabezpečuje integráciu súvisiacich úloh do politík a programov na
národnej úrovni, a to najmä plnením Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020
a plnením dlhodobých zámerov a cieľov Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania.
7.5.

Ministerstvo obrany SR

V rámci rozvojovej spolupráce bude MO SR disponovať sumou 10 tis. €. Rezort sa
bude usilovať o efektívnejšie prepojenie vojenskej prítomnosti s angažovanosťou v oficiálnej
rozvojovej pomoci (ODA) v nasledovných miestach pôsobenia:
- v krajinách medzinárodného krízového manažmentu využívať prítomnosť OS SR. Efektívne
prepájať činnosť OS SR (vrátane mechanizmov NATO a EÚ) s činnosťou SlovakAid a
neziskového sektoru;
- v rámci implementácie aliančných doktrín a štandardov OS SR implementovať oficiálnu
rozvojovú pomoc, vrátane mechanizmu podpory humanitárnych aktivít nevojenského
charakteru do vojenských predpisov a štandardných operačných postupov;
- snahou bude vytvoriť mechanizmus použitia prostriedkov medzirezortného programu
05TOB s cieľom ich využitia ako zdroj OS SR pre ad hoc pomoc (projekty ODA) v MKM
v miestach pôsobenia OS SR.
7.6.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPaRV SR bude v roku 2017 zapojené do bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
formou aktivít tykajúcich sa technickej pomoci pri budovaní kapacít krajín strednej a
východnej Európy v oblasti potravinových databáz a to formou školení, stážových pobytov
a inej technickej pomoci týmto krajinám prostredníctvom Potravinovej banky dát VÚP NPPC.
Na tieto aktivity je v rozpočte MPaRV SR vyčlenených 30 323 €.
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Príloha č. 1
Indikatívne výdavky na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc v rokoch 2017 – 2019
(vybrané rezorty)
Kód programu/
2017
2018
2019
podprogramu
05T

05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ
SR/SAMRS*
05T03 Oficiálna rozvojová pomoc MV SR
Oficiálna rozvojová pomoc MPRV SR
Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ
SR
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc MF SR**
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc MO SR
05T04
05T08

0D6

0AU

VPS

Účasť SR na medzinárodných misiách
EÚ (MV SR)
Pomoc utečencom cez Migračný úrad
(MV SR)
0AU06 Vysielanie civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia
SR (MO SR)
Všeobecná pokladničná správa /
Zahraničná
ekonomická
pomoc:
Zverenecké fondy a spoločné programy
SR a EBOR, UNDP, RB RE, skupiny
Svetovej banky a iných medzinár.
organizácií a nástroj s EXIMBANKOU
SR
Bilaterálna
oficiálna
rozvojová
pomoc spolu

12 126 474 6 605 864

6 667 864

100 000

100 000

100 000

30 323

30 323

30 323

2 012 767 2 012 767

2 012 767

100 000
10 000

60 000
10 000

64 000
10 000

0

0

0

857 341

857 341

857 341

307 376

307 376

307 376

3 800 000 3 500 000

3 800 000

19 344 281 13 483 671 13 849 671

*Oficiálna rozvojová pomoc MZVaEZ SR/SAMRS na rok 2017 zahŕňa finančné prostriedky alokované do
rozpočtovej kapitoly rezortu vo výške 6 549 864 € a voľné finančné prostriedky z roku 2016 vo výške
5 576 610 € (presun prostriedkov z roku 2016 do roku 2017 je realizovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
**Uvedená suma reprezentuje 40 %-ný podiel celkovej sumy rozpočtovanej v rámci 05T09, ktorý je oprávnený
na vykázanie ako ODA. Zvyšná časť nie je vykazovaná ako ODA.
Pozn. Ústredné orgány štátnej správy SR okrem MZVaEZ SR vedú výdavky na ODA v predmetných kapitolách
len na agregovanej úrovni.
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Príloha č. 2
Indikatívny rozpočet 05T0A
ODA alokácia pre MZVaEZ SR (05T0A) na rok 2017

6 549 864

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

DOTÁCIE
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko

200 000
1 200 000
600 000

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Program odovzdávania skúseností
Západný Balkán (ALB, BiH, KOS)
Východné partnerstvo (GE, BY)
Ukrajina

300 000
300 000
500 000

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Program budovania kapacít a partnerstiev
Globálne a rozvojové vzdelávanie
Program vysielania dobrovoľníkov a expertov
Budovanie kapacít slovenských rozvojových organizácií
Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ
Podpora nových podnikateľských partnerstiev

100 000
242 734
50 000
70 000
250 000

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci
Južný Sudán
Sýria a susedné krajiny Blízkeho a Stredného východu

200 000
500 000

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY
Malé dotačné schémy
Finančné príspevky na humanitárnu pomoc
Finančné príspevky ostatné
Spolupráca s UNDP

350 000
600 000
100 000
200 000

3.
3.1.

ZÁKAZKY
Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín

125 000

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

AKTIVITY A CHOD SAMRS
Rozvojoví diplomati (KE, MD)
Verejná informovanosť
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA
CETIR
Audit projektov
Administratívne náklady SAMRS

149 786
40 000
10 000
110 000
20 000
332 344
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Príloha č. 3
Zoznam skratiek
Centrum pre odovzdávanie skúsenosti z integrácie a reforiem
Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction
and Development)
EIB
Európska investičná banka (European Investment Bank)
EÚ
Európska únia
EUBAM
Hraničná podporná misia Európskej únie pre Moldavsko a Ukrajinu
(European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine)
MADAD
Regionálny zverenecký fond EÚ reagujúci na krízu v Sýrii
MIB
Medzinárodná investičná banka (International Investment Bank)
MF SR
Ministerstvo financií SR
MO SR
Ministerstvo obrany SR
MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR
Ministerstvo vnútra SR
MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
NATO
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty Organization)
ODA
Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance)
OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for
Economic Cooperation and Development)
OECD DAC Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committee)
ORPO
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
RB RE
Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank)
SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
SŠHR SR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
UNDP
Rozvojový program OSN (UN Development Programme)
VPS
Všeobecná pokladničná správa
ZÚ SR
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
CETIR
EBOR
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